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ประเทศไทยกับประเทศจีนเป็ นประเทศทีอยูใ่ นเขตเอเซีย และทังสองประเทศอยูร่ ิ มมหาสมุทร
แปซิฟิก ด้วยเหตุนีทังสองประเทศจึงมีทรัพยกรธรรมชาติในทะเลมากมาย ประชาชนทังสองประเทศจึง
อาศัยและเลียงชีพด้วยทะเลในหลายรู ปแบบ ชาวประมงซึงเป็ นกลุ่มคนแรกๆ ทีเลียงชีพด้วยทะเล ใน
มหาสมุทรหรื อเรี ยกทัวไปว่าทะเลนันมีสตั ว์มากมายทีสามารถรับประทานเลียงชีพได้ แต่ก็มีสตั ว์โหดร้ายที
ฆ่าคนได้ มนุษย์ผทู้ ีต้องพึงพาและต่อสูก้ บั สัตว์ทะเลนันย่อมมีความรู้เกียวกับสัตว์ทะเลมากมาย และสิ งแรก
ทีมนุษย์รับรู้เรื องราวต่างๆ ทีเกียวกับสัตว์ทะเลก็คือ ชือ ชือของสัตว์ทะเลโดยพืนฐานต้องบ่งบอกชนิดของ
สัตว์เพือแสดงลักษณะเบืองต้นหรื อภูมิหลังของสัตว์ชนิดนันๆ เช่น มนุษย์จาํ แนกสัตว์ทะเลเป็ น วาฬ ปลา กุง้
หอย เป็ นต้น เนืองจากการจําแนกขันพืนฐานนีไม่สามารถทําให้มนุษย์แยกแยะสัตว์ต่างๆ ได้ชดั เจน มนุษย์
จึงต้องเพิ มอย่างอืนทีเป็ นลักษณะเด่นของสัตว์ทะเลรวมกับคําบอกชนิดของสัตว์เบืองต้น ทําให้มนุษย์เอง
สามารถแยกสัตว์ต่างๆ ออกได้ และสิ งทีเพิ มเข้าไปนันนอกจากได้บ่งบอกลักษณะของสัตว์แล้ว ยังแทรก
ความความคิด ความเชือและวัฒนธรรมของแต่ละชาติเข้าไปด้วย ชือของสัตว์ทะเลจึงเป็ นประเด็นทีน่าสนใจ
มากอย่างหนึง ซึงแตกต่างจากการศึกษาคุณค่าของสัตว์ทะเลในทางเศรษฐกิจ
ชือของสัตว์เกิดจากการรับรู้ของมนุษย์ เพราะว่าสัตว์ไม่สามารถตังชือเองได้ มนุษย์เป็ นคนตังชือให้
สัตว์ทงเกิ
ั ดจากการสังเกตรู ปลักษณ์ ขนาด สี และลักษณะอืนๆ ทีช่วยให้มนุษย์รู้จกั สัตว์ต่างๆ ได้มากขึน เช่น
ดาวทะเล บอกรู ปลักษณ์ของสัตว์นีเหมือนดาวบนท้องฟ้ า มนุษย์รับรู้เรื องดาวด้วยตาของตนเอง เมือเห็นสัตว์
ทีมีลกั ษณะเหมือนกันก็จะตังชือตามสิ งทีตนเองคุน้ เคยแล้ว นอกจากนีสัตว์ชนิดนีอาศัยอยูใ่ นทะเล จึงเพิ ม
ลักษณะนีในชือ ทําให้แตกต่างจาก ดาวบนท้องฟ้ า และเกิดความเข้าใจว่า เป็ นสัตว์ทะเลทีมีรูปลักษณ์เหมือน
ดาว ดาวทะเลนีเป็ นชือภาษาไทย แต่สตั ว์ชนิดนีในภาษาจีนชือเหมือนกันหรื อไม่
ดาวทะเลในภาษาจีนชือว่า 海星 ซึงคําว่า 海 แปลว่า ทะเล และคําว่า 星 แปลว่าดาว ดังนันคําว่า
ดาวทะเลในภาษาไทยกับคําว่า 海星 ในภาษาจีนจึงมีความหมายเหมือนกัน และวิธีการตังชือทีเน้นการบ่ง
บอกรู ปลักษณ์ก็เหมือนกันด้วย ชือสัตว์ทะเลทีภาษาไทยกับภาษาจีนเหมือนกันนันยังมีอกี มากมาย เช่น
สิงโตทะเล---海狮 ปลาผีเสือ---蝴蝶鱼 วาฬสีนาํ เงิน---蓝鲸 เป็ นต้น ชือเหล่านีแสดงให้เห็นว่า การรับรู้
ของชาวไทยกับชาวจีนในด้านลักษณะภายนอกของสัตว์ทะเลมีความคล้ายคลึงกันมาก และชือของสัตว์ทะเล
มักจะประกอบด้วยสรรพสิ งทีมนุษย์รับรู้มากก่อน เพราะว่าชือของสัตว์ทะเลไม่ได้สร้างคําใหม่ขึน แต่อาศัย
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ชือของสรรพสิ งทีรู้ไว้ก่อนแล้ว ซึงสามารถดูจากตัวอย่างชือทียกมาประกอบด้วยคําว่า สิงโต ผีเสือ แต่การตัง
ชือด้วยวิธีนีทําให้รู้ว่า สัตว์ทะเลนันมีลกั ษณะคล้ายสัตว์ทีเราคุน้ เคยแล้ว การตังชือสัตว์ทะเลของไทยและจีน
มีความเหมือน แต่ก็มคี วามแตกต่างเช่นกัน ดังนี
โลมา---海豚
โลมาเป็ นสัตว์ทะเลทีฉลาดมาก โดยคําว่า “โลมา”ในภาษาไทยมีรากฐานมาจากคําว่า “ลูมบาลูมบา
(Lumba-lumba)” ในภาษามลายู แต่ในภาษาจีน คําว่า 豚 แปลว่า หมู ซึงบอกลักษณะเป็ นสัตว์รูปร่ างกลมๆ
และคําว่า 海 แปลว่า ทะเล เพือแยกแยะกับ 河豚 โลมาแม่นาํ คําว่า 河 แปลว่า แม่นาํ การตังชือสัตว์ชนิดนี
ของทังสองประเทศจึงมีความแตกต่างอย่างชัดเจน ภาษาไทยตังชือโลมาโดยยืมภาษาอืน ภาษาจีนตังชือโลมา
โดยเทียบกับสัตว์ทีมีก่อนและมีลกั ษณะคล้ายกัน จึงนําคําบอกลักษณะและชนิดมาใช้ แต่เพิ มปัจจัยทีอยูอ่ าศัย
ทีต่างกันเข้าไป ทําให้ผคู้ นรู้จกั สัตว์ชนิดนีได้ง่าย
แมวนํา---海豹
แมวนําซึงเป็ นชือภาษาไทยนีสือความว่า สัตว์ชนิดนีมีลกั ษณะคล้ายแมวและอาศัยในนํา ในขณะที
ชือภาษาจีนสือความว่า สัตว์ชนิดนีมีลกั ษณะคล้ายเสือดาว และอาศัยอยูใ่ นทะเล สัตว์ชนิดเดียวกัน ชาวไทย
กับชาวจีนมองไม่เหมือนกัน เพราะว่า แมว กับ เสือดาว ขนาดตัวต่างกัน สีผวิ ก็ต่างกัน ตัวอย่างนีแสดงให้
เห็นว่า การมองสัตว์ทะเลของชาวไทยกับชาวจีนแตกต่างกันมาก อาจจะด้วยเหตุทีว่า สัตว์ทีใกล้ชิดกับทัง
สองชาติไม่เหมือนกัน หรื อตังชือโดยยึดลักษณะทีแตกต่างกัน ชาวไทยอยูใ่ กล้ชิดกับแมวมาก แมวก็มีหลาย
สีมากเหมือนแมวนํา แต่ชาวจีนมองว่า 海豹 มีขนาดใหญ่ทีจะเป็ นเสือดาว และเริ มแรกพบ 海豹 อาจพันธุท์ ี
มีลายจุดอยูบ่ นผิว จึงเรี ยกว่า เสือดาว ส่วนทะเลก็บ่งบอกว่า อาศัยอยูใ่ นทะเล
ชือสัตว์ทะเลทียกมานีแสดงให้เห็นว่า ชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยและภาษาจีนทังเหมือนกันและ
แตกต่างกัน งานวิจยั นีจึงมุ่งศึกษาความเหมือนในการตังชือสัตว์ทะเล และความแตกต่างของชือสัตว์ทะเลใน
ภาษาไทยและภาษาจีน และศึกษาความคิดและวัฒนธรรมทีสะท้อนออกจากชือสัตว์ทะเล เพือทราบความ
เหมือนและความต่างทีคนทังสองชาติมองเห็นของสัตว์ทะเล และเพือเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีสนใจสัตว์ทะเล
เข้าใจชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยและภาษาจีนได้มากขึน และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีสนใจภาษาและวัฒนธรรม
ไทยและจีน
จากการสํารวจเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ทีเกียวกับชือสัตว์ในภาษาไทยและภาษาจีนพบว่า ใน
ภาษาไทยยังไม่มีผใู้ ดศึกษาชือสัตว์ทะเล เนืองจากสัตว์มกั จะศึกษาในเชิงเกษตร คุณค่าทางเศรษฐกิจหรื อ
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ชีววิทยามากกว่าและในภาษาจีนก็ได้ศกึ ษาชือสัตว์ในสํานวน และศึกษาชือสัตว์ในเชิงประวัติ การศึกษา
เปรี ยบเทียบชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยและภาษาจีนยังไม่มผี ใู้ ดเคยศึกษามาก่อน ผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษา
เมือไปสํารวจเอกสารพบว่า มีงานวิจยั ทีศึกษาความหมายของสัตว์ในสํานวนไทย เพราะว่าสํานวน
ไทยใช้สตั ว์มากมายช่วยสือความหมาย ในภาษาจีนก็พบการศึกษาชือสัตว์ในสํานวน และนําไปเปรี ยบเทียบ
กับภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วย ซึงมักจะศึกษาความหมายและวัฒนธรรมทีแฝงในชือสัตว์ นอกอกจากนี
แล้วในภาษาจีนยังมีการศึกษาชือสัตว์ในเชิงประวัติ พร้อมบ่งบอกความหมายและวัฒนธรรมทีสะท้อนออก
จากชือสัตว์ ดังต่อไปนี
จินดารัตน์ บุญพันธ์ (2547) ศึกษาเรื อง ความหมายเปรี ยบเทียบของสัตว์ในสํานวนไทย สรุ ปได้ว่า
ผูว้ ิจยั รวบรวมหนังสือทีเกียวกับสํานวนไทย(รวมถึงสุภาษิตและคําพังเพย)ต่างๆ ของไทยจากห้องสมุด 3
แห่ง รวบรวมจากหนังสือ 44 เล่ม และคัดเลือกสํานวนไทยทีมีสตั ว์ปรากฏในสํานวนทังหมด 753 สํานวน
แล้วค่อยนํามาวิเคราะห์ความหมายประจํารู ปภาษาของสัตว์และความหมายทีเกิดจากการเปรี ยบเทียบของ
สัตว์ โดยใช้แนวคิดด้านการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ความหมายเปรี ยบเทียบทีเกิดจาก
ความหมายประจํารู ปของสัตว์ รวมทังส่วนประกอบของสัตว์มี 13 ความหมาย เช่น คน คุณสมบัตนิ ิสยั ภัย
อันตรายปริ มาณเป็ นต้น
สัตว์ทีมีความหมายเปรี ยบเทียบหมายถึงคน มีจาํ นวน 71 ประเภท รองลงมาคือคุณสมบัติ ปริ มาณ
ภัยอันตราย นิสยั ขนาดเป็ นต้น สํานวนไทยสัตว์ทีนํามาใช้ปรี ยบเทียบมากทีสุด คือ เสือ พบ 69 สํานวน โดย
เสือมีความหมายเปรี ยบเทียบจํานวน 4 ความหมาย คือ คน นิสยั ภัยอัยตราย และขนาด งู เป็ นสัตว์ทีมี
ความหมายเปรี ยบเทียบมากทีสุด จํานวน 5 ความหมายความหมายเปรี ยบเทียบของสัตว์ทีหมายถึงคน
คุณสมบัติ นิสยั อาการ การกระทําเป็ นผลจากการนําคุณสมบัติทางกายภาพของสัตว์ ลักษณะนิสยั และ
สภาพความเป็ นอยูข่ องสัตว์มาเปรี ยบเทียบกับคน นิสยั ของคนในลักษณะต่างๆ
สัตว์มีความสัมพันธ์กบั สิ งต่างๆ ทีอยูร่ อบตัว โดยเฉพาะกับคน ซึงเป็ นสิ งมีชีวิตเหมือนกัน
พฤติกรรมบางอย่างมีความคล้ายคลึงกัน และสัตว์ทีนํามาใช้ในการเปรี ยบเทียบในสํานวนไทยส่วนใหญ่จะ
เป็ นสัตว์เลียง และมีสตั ว์ทีใช้แรงงาน สัตว์ทีเป็ นอาหาร สัตว์ทีพบได้ทวไปตามธรรมชาต
ั
สัตว์มีพิษ มี
อันตราย รวมถึงสัตว์บางชนิดปัจจุบนั สูญพันธ์แล้วด้วย
Xu Xinyu (2004) การศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของชือสัตว์ในสํานวนอังกฤษและจีน สรุ ปได้
ว่า ภาษากับวัฒนธรรมพึงพาอาศัยกัน และส่งผลกระทบกันและกัน ดังนันการเรี ยนภาษากับการเรี ยน
วัฒนธรรมควรผสมกัน แยกจากกันไม่ได้ และปัจจัยทางวัฒนธรรมส่งผลต่อการใช้ภาษาด้วย ผูว้ ิจยั ได้เสนอ
ประเด็นสําคัญ 5 ประเด็นทีทําให้การแปลชือสัตว์ในสํานวนอังกฤษและจีนแตกต่างกันดังนี 1) อิทธิพลทาง
ภูมิอากาศและสิ งแวดล้อม 2) อิทธิพลทางเศรษฐกิจ 3) อิทธิพลของขนบประเพณี 4) อิทธิพลของเทพนิยาย
ต่างๆ จากการศึกษาประเด็นดังกล่าวผูว้ จิ ยั สรุ ปว่า แม้ว่าสํานวนสัตว์เป็ นเพียงส่วนหนึงในสํานวนอังกฤษ
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และจีน แต่สตั ว์เป็ นสิ งทีอยูใ่ กล้ชิดกับมนุษย์ ดังนันการใช้สาํ นวนสัตว์อาจช่วยดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
ได้ และด้วยเหตุทีประเทศอังกฤษกับประเทศจีนมีความแตกต่างในด้านภูมิอากาศ เศรษฐกิจ ขนบประเพณี
และเทพนิยาย เมือต้องแปลสํานวนจากภาษาหนึงเป็ นอีกภาษาหนึงย่อมเกิดความแตกต่าง และบางทีอาจแปล
เป็ นสัตว์ทีชนิดต่างกันด้วยซํา เวลาแปลเป็ นอีกภาษาหนึงจึงไม่ควรแปลตรงตัว และแปลตามความหมายและ
ความเคยชินของการใช้ภาษานันๆ ด้วย
XueYouran (2013) ศึกษาเรื อง การศึกษาเปรี ยบเทียบสํานวนทีมีสตั ว์เลือยคลานในภาษาไทยและ
ภาษาจีน สรุ ปได้ว่า สํานวนทีมีสตั ว์เลือยคลานในภาษาไทยและภาษาจีนประกอบด้วยรู ปแบบ 4คําเป็ นส่วน
ใหญ่ และสัตว์เลือยคลานทีนํามาใช้ในภาษาไทยและภาษาจีนต่างมีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง บางทีสตั ว์
ประกอบด้วยสัตว์เลือยคลานตัวเดียว บางทีเป็ นสองตัวและประกอบในตําแหน่งทีต่างกัน แต่ในแง่การใช้
สํานวนเหล่านีพบว่า สํานวนทีมีสตั ว์เลือยคลานทังในภาษาไทยและภาษาจีน สามารถใช้เป็ นคําทําหน้าที
ต่างๆ ได้ และเป็ นประโยคก็ได้เช่นกัน การประกอบสร้างสํานวนในภาษาไทยและภาษาจีนมีความแตกต่าง
กัน สํานวนไทยมักจะประกอบขึนในลักษณะกลุ่มคําหรื อวลี และโครงสร้างประโยค แต่ภาษาจีนจะเป็ น
โครงสร้างคําสีพยางค์ โดยจะเป็ นประธาน-กริ ยา กริ ยา-กรรรม สองคําคู่ขนานกัน ฯลฯ จากการเปรี ยบเทียบ
ความหมายของสํานวนทีมีสตั ว์เลือยคลานประกอบพบว่า สัตว์ทีประกอบในสํานวนไทยมี งู จระเข้ เต่า
จิ งก่า ตุก๊ แก และจิ งจก ส่วนในภาษาจีน มีแต่ งู เต่า ตะพาบ และจระเข้ ทังงู เต่า และจระเข้มกั จะนํามา
กล่าวถึงคนและสรรพสิ ง แต่งูกบั จระเข้มกั จะบรรยายคนร้ายหรื อโชคร้าย เต่าในภาษาไทยมักกล่าวถึงคนทีมี
ลักษณะช้ามาก แต่ในภาษาจีนจะกล่าวถึงการอวยพรให้อายุยนื ส่วยสัตว์เลือยคลานตะพาบไม่มีใช้ใน
ภาษาไทย จิ งก่า ตุก๊ แก และจิ งจกไม่มีการใช้ในภาษาจีน จากการศึกษาสํานวนทีมีสตั ว์คลานสะท้อน
วัฒนธรรมในประเด็นทีว่า สิ งแวดล้อม ซึงรวมทังภูมิประเทศและภูมิอากาศ อาหารการกิน เครื องมือต่างๆ ที
ใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางาน ศาสนา และศิลปะ
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าวพบว่าแต่ละประเทศมองสัตว์ในแง่มุมทีต่างกัน เนืองจากภูมิอากาศ
และสิงแวดล้อม ขนบประเพณี เศรษฐกิจ ฯลฯ ทําให้สตั ว์ทีอยูใ่ กล้ชิดกับคนแต่ละชาติไม่เหมือนกัน การรับรู้
ทีมนุษย์มีต่อสัตว์จึงต่างกัน ซึงก็อาจจะส่งผลต่อการตังชือสัตว์ทะเลเช่นกัน ผูว้ จิ ยั จึงเลือกสัตว์ทะเลจาก
หนังสือรวมรายชือสัตว์ทะเลจากหอสมุดแห่งชาติ แล้วเลือกชือสัตว์ทะเลทีมีทงในภาษาไทยและภาษาจี
ั
นมา
100รายชือเป็ นข้อมูลในศึกษานี โดยผูว้ ิจยั จะใช้ศึกษาหลักการตังชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยและภาษาจีนก่อน
แล้วค่อยนําชือสัตว์ทะเลมาเปรี ยบเทียบ เพือศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของชือสัตว์ทะเล จากนัน
จะศึกษาประเด็นทางวัฒนธรรมทีสะท้อนในชือสัตว์ทะเล
ผลการศึกษาพบว่า การตังชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยมีหลักการดังต่อไปนี
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1.1หลักการตังชือสัตว์ทะเละในภาษาไทย
1.1.1การตังชือเฉพาะของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กัง พะยูน ปลาทู วาฬ เต่าตนุ ปลาฉนาก เป็ นต้น พบ
กันตังชือด้วยวิธีนี 18 ชือ
1.1.2 การตังชือตามลักษณะรู ปร่ าง พบจํานวนทังสิ น 26ชือ เช่นปลาสิงโต ม้านํา ปูถวั ปากกาทะเล
หอยมือเสือ หอยหลอด ปลาดาบ เป็ นต้น
1.1.3การตังชือยืมหรื อทับศัพท์ภาษาอืน พบทังหมด 15 ชือ เช่น โลมา ปูเสฉวน วอลรัส ปลาการ์ตนู
ปลาซาร์ดีน เป็ นต้น
1.1.4การตังชือตามลักษณะของอวัยวะบางส่วนของสัตว์ทะเล พบทังหมด 15 ชือ เช่น ปลานกแก้ว
ปูกา้ มดาบ ปูขน ปลาฉลามหัวค้อน ปลาตีน ปลาหางนกยูง เป็ นต้น
1.1.5การตังชือตามทีอยูอ่ าศัยหรื อชนิดพันธุข์ องสัตว์ทะเล พบ 11 ชือ เช่น จระเข้นาํ เค็มจักจันทะเล
เม่นทะเลงูทะเลเป็ นต้น
1.1.6การตังชือตามสีและลายของสัตว์ทะเล พบทังหมด 10 ชือ เช่น กุง้ ขาว วาฬสีนาํ เงิน ปูดาํ กุง้ แดง
หอยแมลงภู่ ปลาฉนามเสือดาว เป็ นต้น
1.1.7การตังชือตามความสามารถเฉพาะและลักษณะนิสยั ของสัตว์ทะเล พบเพียง 1 ชือคือ ปูมา้
ดังนันการตังชือสัตว์ทะเลจึงมีวิธีสาํ คัญดังนี การตังชือตามลักษณะรู ปร่ าง การตังชือเฉพาะของสัตว์
การตังชือยืมหรื อทับศัพท์ภาษาอืน การตังชือตามลักษณะของอวัยวะบางส่วนของสัตว์ทะเล การตังชือตาม
ชือสัตว์ทีมีอยู่ การตังชือตามสีและลายของสัตว์ทะเล ซึงเรี ยงตามลําดับความสําคัญ ทําให้เห็นว่าคนไทยตัง
ตามลักษณะรู ปร่ างและตังชือเฉพาะแก่สตั ว์เป็ นจํานวนมาก
1.2 หลักการตังชือสัตว์ทะเละในภาษาจีน
1.2.1การตังชือเฉพาะของสัตว์ชนิดต่างๆ พบจํานวนทังหมด 17ชือ เช่น 鲸鲨皮皮虾鲭鱼鲳鲹
鲱鱼 เป็ นต้น
1.2.2 การตังชือตามลักษณะรู ปร่ างและขนาดของสัตว์ทะเล พบจํานวนทังสิ น 23 ชือ เช่น 扇贝海
星豆蟹梭子蟹鹿角珊瑚巨蛤 เป็ นต้น
1.2.3การตังชือตามลักษณะของอวัยวะบางส่วนของสัตว์ทะเล พบทังหมด 18 ชือ เช่น 毛蟹短吻
海豚剑鱼大口鰜刺鲀 เป็ นต้น
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1.2.4การตังชือตามแหล่งทีอยูอ่ าศัยสําคัญของสัตว์ทะเล พบทังหมด 16 ชือ เช่น 北寄贝沼虾海
水鳄 เป็ นต้น
1.2.5การตังชือตามสีและลายของสัตว์ทะเล พบทังหมด 14 ชือ เช่น 蓝鲸大白鲨翡翠贻贝绿海
龟白鲈石鳖 เป็ นต้น
1.2.6การตังชือตามความสามารถเฉพาะและลักษณะนิสยั ของสัตว์ทะเล พบทังหมด 7 ชือ เช่น 飞鱼
攀鲈寄居蟹翻车鱼 เป็ นต้น
1.2.7การตังชือยืมหรื อทับศัพท์ภาษาอืนพบทังหมด 4ชือ ได้แก่ 天使鱼三文鱼沙丁鱼 และ 小
丑鱼

จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุ ปได้ว่า วิธีการตังชือสัตว์ทะเลในภาษาจีนมีความหลากหลายมาก โดยตังชือ
ตามลักษณะรู ปร่ างและขนาดของสัตว์ทะเลมากทีสุด รองลงมาก็คือการตังชือตามลักษณะของอวัยวะ
บางส่วนของสัตว์ทะเล การตังชือตามแหล่งทีอยูอ่ าศัยสําคัญของสัตว์ทะเลและการตังชือเฉพาะ การตังชือ
ตามสีและลายของสัตว์ทะเลตามลําดับ แต่มีการตังชือด้วยวิธีทีไม่ค่อยพบในภาษาไทยก็คือ การตังชือตาม
ความสามารถเฉพาะและลักษณะนิสยั ของสัตว์ทะเล และในภาษาจีนใช้วิธีการตังชือยืมหรื อทับศัพท์ภาษา
อืนน้อยทีสุด ซึงวิธีนีพบในภาษาไทยมากกว่า
เมือผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิธีการตังชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยและภาษาจีนแล้วพบว่า ในภาษาไทยและ
ภาษาจีนมีวิธีการตังชือทีเหมือนกัยหลายอย่าง ได้แก่ การตังชือตามลักษณะรู ปร่ างและขนาดของสัตว์ทะเล
การตังชือเฉพาะแก่สตั ว์ชนิดต่างๆ การตังชือตามลักษณะของอวัยวะบางส่วนของสัตว์ทะเล การตังชือตาม
แหล่งทีอยูอ่ าศัยสําคัญของสัตว์ทะเล การตังชือยืมหรื อทับศัพท์ภาษาอืนซึงการตังชือด้วยวิธีการทีเหมือน
หรื อคล้ายคลึงกันนันอาจส่งผลให้ชือสัตว์ทะเลมีความคล้ายกันมาก ยกเว้นการตังชือด้วยวิธีการตังชือเฉพาะ
ให้แก่สตั ว์ชนิดต่างๆ ซึงเป็ นวิธีทีมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และเกิดกับภาษาทีต่างรู ปต่างเสียงกัน จึง
ได้แต่แปลตรงตัวในทังสองภาษา แต่วิธีอืนๆ น่าจะช่วยให้ทงสองภาษาเข้
ั
าใจกันและกัน แต่ทงสองภาษามี
ั
วิธีการตังชือหลากหลายและละเอียดในแง่มุมต่างกัน อาจจะเป็ นปัจจัยทีทําให้ชือสัตว์ทะเลแตกต่างกันด้วย
2. ความเหมือนและความต่างในการตังชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยและภาษาจีน
2.1 ความเหมือนในการตังชือสัตว์ทะเลเนืองจากสัตว์ทีตังชือเหมือนกันย่อมเกิดจากวิธีการตังชือที
เหมือนกัน ผูว้ ิจยั จึงกล่าวลักษณะร่ วมของสัตว์ทีตังชือเหมือนกันดังนี แต่ในประเด็นเหมือนกันนีผูว้ ิจยั จะไม่
กล่าวถึงสัตว์ทีตังชือเฉพาะต่างๆ ทังในภาษาไทยและภาษาจีน แม้ว่าภาษาไทยกับภาษาจีนเป็ นภาษาตระกูล
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ภาษาคําโดดเหมือนกัน แต่ชือของสัตว์ทะเลนันต่างสือความหมายได้เฉพาะในภาษาของตนเอง ไม่ได้สือ
ความทีทําให้เข้าใจอีกภาษาหนึงได้ ผูว้ ิจยั จึงไม่ศึกษาชือสัตว์ทีตังชือด้วยวิธีนีทังในภาษาไทยและภาษาจีน
2.1.1 ความเหมือนของชือสัตว์ทะเลทีตังตามลักษณะรู ปร่ างและขนาดของสัตว์ทะเล พบชือสัตว์
ทะเลทีมีความหมายเหมือนกันทังหมด 15ชือ เช่น ปลาฉลามเสือ---虎鲨 ปลาผีเสือ---蝴蝶鱼 กุง้ มังกร--龙虾 ปลามีดโกน---刀片鱼 หอยพัด---扇贝 ดาวทะเล---海星 ปูถว--ั 豆蟹 และปากกาทะเล---海笔
ปะการังเขากวาง---鹿角珊瑚 เป็ นต้น
2.1.2 ความเหมือนของชือสัตว์ทะเลทีตังชือตามแหล่งทีอยูอ่ าศัยสําคัญของสัตว์ทะเลพบทังหมด 8
ชือ เช่น งูทะเล---海蛇 จักจันทะเล---海蝉 สิงโตทะเล---狮海 เป็ นต้น
2.1.3ความเหมือนของชือสัตว์ทะเลทีตังชือตามลักษณะของอวัยวะบางสว่นของสัตว์ทะเล พบ
ทังหมด 6ชือ เช่น ปูขน---毛蟹 ปลากระโทงดาบ---剑鱼 ปลาเข็ม---针鱼 ปลาฉลามหัวค้อน--- 锤头鲨
เป็ นต้น
2.1.5ความเหมือนของชือสัตว์ทะเลทีตังชือตามสีและลายของสัตว์ทะเลพบทังหมด 5 ชือได้แก่
ปลาฉนามขาว---大白鲨 วาฬสีนาํ เงิน---蓝鲸 กุง้ ขาว---白虾 ปลากะพงขาว---白鲈 ปลาสลิดหิน---石鲷
2.1.6 ความเหมือนของชือสัตว์ทะเลทีตังชือยืมหรื อทับศัพท์ภาษาอืนพบทังหมด 4คํา ได้แก่ ปลา
เทวดา---天使鱼 ปลาแซลมอน---三文鱼 ปลาซาร์ดีน---沙丁鱼 ปลาเป๋ าฮือ---鲍鱼 โดยสามคําแรกทัง
ไทยและจีนยืมมาจากภาษาอังกฤษ แต่คาํ ทีสีภาษาไทยยืมภาษาจีน จึงทําให้ตงชื
ั อเหมือนกัน
ชือสัตว์ทะเลทีภาษาไทยกับภาษาจีนเหมือนกันจึงมีทงหมด
ั
38ชือ โดยแต่ละชือตังขึนด้วยวธี
เดียวกันและสือความหมายในแง่ทีเหมือนกันในการกล่าวถึงลักษณะของสัตว์ทะเลต่างๆ และข้อสรุ ปนียัง
ชีให้เห็นว่า ชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยกับภาษาจีนอาจมีความแตกต่างกันมากกว่า
2.2ความแตกต่างในการตังชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยและภาษาจีน ความแตกต่างนีอาจเกิดจากการ
มองสัตว์ทะเลเป็ นสัตว์ทีคุน้ เคยไม่เหมือนกัน อาจเกิดจากการตังชือด้วยวิธีทีไม่เหมือนกัน หรื ออาจเกิดการ
มองสัตว์ชนิดเดียวกันในแง่มุมทีแตกต่างกันก็ได้ ความแตกต่างเป็ นสิ งทีย่อมเกิดขึนกับสองชาติทีมีภาษา วิถี
ชีวิต สิ งแวดล้อม ฯลฯ ทีแตกต่างกัน
2.2.1สัตว์ชนิดเดียวกัน แต่คนไทยกับคนจีนมองเป็ นสิ งทีแตกต่างกัน เช่น
เม่นทะเล---海胆
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เม่นเป็ นสัตว์บกทีมีหนามเต็มตัวเพือป้ องกันศัตรู และเม่นทะเลก็มีหนามเช่นกัน แต่ภาษาจีนคําว่า
胆 หมายถึงดีซึงเป็ นอวัยวะในร่ างกายทีมีลกั ษณะกลมเมือนเม่นทะเล และมีคาํ ว่า 海 แปลว่าทะเล
ประกอบด้วยแสดงว่า เป็ นสิ งทีอาศัยอยูใ่ นทะเล
ปลิงทะเล---海参
ปลิงทะเลเป็ นสัตว์ทีมีลกั ษณะเป็ นเส้นยาวสีดาํ และชอบอยูต่ ิดกับหินหรื อสิ งอืนทีเกาะได้ คนไทย
เปรี ยบว่า เหมือนปลิง ซึงเป็ นสัตว์ทีมักพบในชีวติ ประจําวันโดยเฉพาะเวลาทีอากาศชืนมาก และปลิงมีนิสยั
ชอบเกาะกับสิ งของต่างๆ ด้วย ซึงนิสยั คล้ายปลิงทะเลมาก แต่คนจีนเรี ยกว่า 参 ซึงหมายถึงโสม เพราะ
ปลิงทะเลเป็ นสัตว์ทะเลทีบํารุ งร่ างกายได้ดีไม่แพ้โสม การตังชือว่า 参 ซึงหมายถึงโสมนันเพือเน้นคุณค่าใน
แง่ธญั ญาหาร การทีคนจีนเรี ยกชือนีแสดงให้เห็นว่า คนจีนพบคุณประโยชน์ของสัตว์ชนิดนีมานานแล้ว
ปลาหมู---鼠鱼
ปลาหมูเป็ นปลาทีมีเคราเหมือนหมูในสายตาของคนไทย และปลาชนิดนีคนจีนมองว่าเป็ นปลาทีมี
หนวดเหมือนหนู หมูกบั หนูมีหนวดทังคู่ แต่คนไทยมองว่าเป็ นหมูอาจเพราะปลาหมูหวั ยืนไปข้างหน้าและ
มีเคราอยูข่ า้ งล่างด้วย จึงเรี ยกว่าปลาหมู ส่วนคนจีนมองว่า หนวดของปลาหมูยาวและเด่นชัด ลักษณะหัวปลา
ก็แหลมเล็กเหมือนหนู จึงเรี ยกว่า 鼠鱼 ทังสองชาติมีการมองสัตว์แบบเดียวไม่เหมือนกัน จึงเลือกสัตว์ทีมี
ลักษณะเด่นต่างกันมาใช้เรี ยกชือสัตว์ใหม่ทีพบทีหลัง
2.2.2 สัตว์ทะเลทีมีรูปร่ างลักษณะเฉพาะตัว แต่คนไทยกับคนจีนเปรี ยบรู ปร่ างนันเป็ นสิ งทีแตกต่าง
กัน เช่น
หอยเต้าปูน---鸡心螺/芋螺

เต้าปูน

หัวใจไก่

เผือก(พันธุห์ วั เล็ก)

เต้าปูน เป็ นภาชนะทีใส่ปูนหมาก มาพร้อมกับไม้ควักปูน ซึงเป็ นเครื องใช้ทีมีรูปเป็ นทรงกลมแท่ง
ยาว และหัวเล็กก้นใหญ่ เนืองจากลักษณะรู ปร่ างของเปลือกหอยเต้าปูนมีลกั ษณะคล้ายกับเต้าปูน จึงใช้
รู ปลักษณ์ทีคล้ายกันมาตังชือ ทําให้ผเู้ รี ยกชือหอยชนิดนีนึกภาพหน้าตาของหอยชนิดนีได้ง่าย การตังชือหอย
ชนิดนียังแสดงให้เห็นวัฒนธรรมการกินหมากเป็ นวัฒนธรรมทีสําคัญของไทยในสมัยก่อน หอยชนิดนีคน
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จีนก็ตงตามลั
ั
กษณะรู ปร่ างของหอยเช่นกัน หอยชนิดนีหัวเล็กก้นใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นแท่งกลมๆ ซึงคล้ายกับ
鸡心/ 芋 หัวใจไก่/เผือก(พันธุห
์ วั เล็ก) ดังนันคนจีนจึงตังชือว่า 鸡心螺/ 芋螺
หอยหลอด---竹蛏（竹 ไม้ไผ่ 蛏 ชือเฉพาะของหอยหลอด）
หอยหลอดเป็ นหอยทีมีรูปร่ างเป็ นแท่งกลมทังตัวเท่ากัน คนไทยมองว่าหอยชนิดนีมีลกั ษณะคล้าย
หลอดขนาดสัน แต่คนจีนมองว่าเหมือนท่อนไม้ไผ่ เพราะประเทศจีนปลูกไม้ไผ่มากมาย ต้นไม้ไผ่พบเห็นได้
ทัวไป การตังชือด้วยรู ปลักษณ์แสดงให้เห็นว่า ทังสองชาติมองเห็นจุดเด่นของสิ งนีเหมือนกัน และตังชือตาม
สิ งทีตนเองคุน้ เคย แต่แตกต่างทีว่า สิ งทีคุน้ เคยและมีลกั ษณะคล้ายหอยหลอดของทังสองชาติแตกต่างกัน
เต่ามะเฟื อง---梭皮龟
เต่าชนิดนีบนหลังมีเปลือกหนาและมีเส้นแนวทีนูนขึน 7 เส้น ลักษณะนีในภาษาจีนเรี ยกว่า 梭(แนว
นูนขึน) และหลังของเต่าจับมีความรู้สึกเหมือนหนังซึงภาษาจีนเรี ยกว่า 皮 คนจีนจึงเรี ยกเต่าชนิดนีว่า 梭皮
龟 แต่คนไทยไม่ได้เรี ยกลักษณะนี โดยตรง คนไทยเปรี ยบลักษณะทีมีแนวนูนขึนของหลังเต่าว่า มะเฟื อง ซึง
เป็ นผลไม้ทีเพาะปลูกในประเทศไทยอยูม่ าก มะเฟื องก็มีแนวนูนขึนซึงเป็ นเอกลักษณ์ของผลไม้ชนิดนี เมือ
คนไทยพบเห็นเต่าทีมีลกั ษณะนูนขึนบนหลัง จึงเปรี ยบกับผลไม้ทีตนคุน้ เคย จึงตังชือเต่าโดยใส่ชือผลไม้เข้า
มาบอกลักษณะร่ วมกันด้วย
ปลากระเบนราหู---蝠鲼
ปลากระเบนเป็ นชือเฉพาะทีตังขึนบ่งบอกสัวต์นาํ ทีเหมือนมีปีกและหางยาว ซึงสามารถว่ายนําได้
เหมือนผืนผ้า โดยภาษาจีนก็สร้างคําใหม่เรี ยกสัตว์ชนิดนีว่า 鲼 เช่นกัน และทังสองภาษาก็ได้เพิ มคําศัพท์
อืนเข้ากับชือบอกประเภทเหมือนกัน แต่เรี ยกต่ามความคิดความเชือทีต่างกัน ในภาษาไทยเพิ มคําว่า ราหูซึง
เป็ นคําทีละคําว่า พระ ในคําว่า พระราหู เพราะพระราหูเป็ นสิ งทีทําให้เกิดสุริยปุ ราคาและจันทรุ ปราคา เมือ
เกิดปรากฏการณ์ทงสองขึ
ั
น โลกก็จะมืดมิด ซึงลักษณะทีมืดมิดเป็ นสีดาํ นีสอดคล้องกับลักษระทางกายภาพ
ของปลากระเบนชนิดนี คนไทยจึงตังชือว่าปลากระเบนราหูเวลาเรี ยกชือจะได้นึกภาพของปลากระเบนชนิด
นีได้ง่ายขึน แต่คนจีนเปรี ยบปลาทีมีลกั ษณะเหมือนปี กว่า 蝙蝠 ค้างคาว เพราะว่ามีปีกใหญ่เหมือนกัน และ
ค้างคาวเป็ นสัตว์ทีคนจีนคุน้ เคยด้วย จึงนํามาร่ วมเป็ นส่วนหนึงชือ เสริ มลักษณะของสัตว์ทะเลชนิดนีด้วย
หมึกกล้วย---枪乌贼
หมึกหรื อบางคนเรี ยกว่า ปลาหมึก เป็ นสัตว์ทีตังชือตามความสามารถของสัตว์ชนิดนี โดยคําว่า
หมึกและ 乌 (ดําหรื อสีหมึก ส่วนคําว่า 贼 หมายถึง โจร ผูท้ ีโกงคนอืน เนืองจากหมึกทีทําจากนําพิษของ
ปลาหมึกนัน เมือเขียนลงกระดาษเก็บไว้นานตัวอัษรทีเขียนก็จะจางลงเรื อยๆ จนหายไป ทําให้ผทู้ ีไม่อยาก
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คืนใบหนีได้โอกาสหนีหนี เป็ นเรื องเล่าของคนจีน) บ่งบอกสิ งทีมีพิษในร่ างสัตว์ชนิดนีเป็ นสีดาํ เหมือนหมึก
รู ปลักษณ์ของปลาหมึกทังสองชาติมองเห็นเหมือนกัน แต่มองเป็ นสิ งทีต่างกัน คนไทยมองว่า รู ปร่ างส่วนหัว
ของปลาหมึกกล้วยเหมือนผลไม้ประเภทกล้วย คนจีนมองรู ปลักษณ์เดียวกันเป็ นปื นโดยเน้นส่วนหัวเป็ น
แท่งกลมๆ เนืองจากกล้วยเป็ นผลไม้ทีคนไทยปลูกไว้มาก และเป็ นสิ งทีคุน้ เคย จึงนํามาตังชือแก่สตั ว์ทมีี
รู ปลักษณ์คล้ายกัน
2.2.3 ชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยกล่าวถึงอวัยวะบางส่วนของสัตว์ แต่ภาษาจีนตังชือตามลักษณะอืนๆ
เช่น
หอยมือเสือ---巨蛤
หอยมือเสือเป็ นหอยทีเปลือกหอยมีรอยโค้งและขนาดใหญ่ คนไทยมองลักษณะของหอยชนิดนีจาก
ลักษณะของเปลือกหอย แต่คนจีนมองว่า หอยชนิดนีมีขนาดใหญ่กว่าหอยทัวไป
ปลาฉลามหัวบาตร---牛鲨
ปลาฉลามหัวบาตรมีลกั ษณะเด่นทีหัว ซึงคล้ายคนหัวบาตร จึงตังชือตามลักษณะนี แต่คนจีนตังชือ
ว่า 牛鲨 โดยคําว่า 牛 แปลว่า วัว และคําว่า 鲨 แปลว่าปลาฉลาม ใช้คาํ ว่า 牛 ทีหมายถึงวัวนันมากขยายเพือ
บอกว่า เป็ นปลาฉลามทีแข็งแรงกํายํา และมีนิสยั ชอบโจมตีเหมือนวัว จึงตังชือว่า 牛鲨
หอยแปดเกล็ด---石鳖
หอยแปดเกล็ดคนไทยตังชือตามลวดลายและลักษณะของเปลือกหอยทีมีลกั ษณะเหมือนเกล็ดปลา
แต่คนจีนเรี ยกสัตว์ชนิดนีว่า 鳖 ตะพาบ และเป็ นตะพาบทีสีเหมือนหิน(石 หิน) คนจีนจึงเรี ยกว่า 石鳖
ปูไก่---方蟹
ปูไก่มีกา้ มทีแข็งมาก เมือก้ามปูไก่จาํ นวนมากชนกันเกิดเสียงเหมือนไก่ร้อง คนไทยจึงตังชือว่า ปูไก่
แต่คนจีนมองว่าตัวปูมีรูปลักษณ์เป็ นสีเหลียม(方 สีเหลียม)จึงตังชือตามรู ปลักษณ์ว่า 方蟹
ปูกา้ มดาบ---招潮蟹
ปูกา้ มดาบมีกา้ มใหญ่เพียงข้างเดียว และมักใช้กา้ มนีป้ องกันตัว จึงทําให้ท่าวางก้ามข้างนีเหมือนผูท้ ี
ถือดาบอยูเ่ สมอ จึงตังชือรวมการเปรี ยบด้วยว่าปูกา้ มดาบ คนจีนก็มองเห็นลักษณะนีเช่นกัน แต่คนจีนมองว่า
ปูกา้ มดาบยกก้ามข้างทีใหญ่กว่าขึนเพือทักทายหรื อต้อนรับ(招)คลืน(潮)ทะเล จึงตังชือว่า 招潮蟹
กุง้ ก้ามกราม---沼虾
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กุง้ ก้ามกรามตังตามลักษณะเฉพาะของก้ามทียาวและมีฟันกรามเล็กๆ แหลมๆ มากมายอยูบ่ นก้าม
แต่ภาษาจีนตังตามแหล่งเพาะเลียงของกุง้ ชนิดนี ซึงมักจะพบในบ่อนําเล็กๆ (沼 บ่อนําเล็กๆ)
ปลาตาเดียว---大口鰜
ปลาตาเดียว ซึงตังชือโดยบอกลักษณะว่า เป็ นปลาทีมีตาเพียงข้างเดียว แต่ภาษาจีนตังชือโดยบอกว่า
เป็ นปลาปากใหญ่ (大口) ปลาชนิดเดียวกัน แต่คนจีนกับคนไทยมองในจุดทีต่างกัน
ปลาปักเป้ าเขียวจุด---潜水艇鱼
ปลาปักเป้ าเขียวจุดเป็ นปลาปักเป้ าทีผิวเป็ นสีเขียวและมีลายจุด และปลาปักเป้ าสามารถดํานําได้โดย
ปรับปริ มาณอากาศในท้อง แต่คนจีนมองเฉพาะความสามารถของปลาชนิดนีซึงก็คือ ดํานําได้ และเปรี ยบ
ความสามารถนีกับอาวุธทีมนุษย์สร้างขึนมาเพือดํานํา นันก็คือ เรื อดํานํา(潜水艇) จึงเรี ยกปลาชนิดนีว่า 潜
水艇鱼

ปลาลิ นหมา ---比目鱼
ปลาลิ นหมาเป็ นปลาทีมีรูปลักษณ์เหมือนลิ นซึงมีลกั ษณะเป็ นแผ่นยาวและส่วนปลายจะบาง และลิ น
ทีมนุษย์เห็นบ่อยก็คือลิ นของหมา เพราะเวลาอากาศร้อนหมาก็จะห้อยลิ นลงมาเพือคล้ายความร้อน มนุษย์จึง
เห็นลิ นหมาได้บ่อย เมือมนุษย์เห็นปลาทีมีรูปลักษณ์เช่นนีจึงตังชือว่า ปลาลิ นหมา แต่คนจีนมองว่า ปลา
ลิ นหมามีตาสองข้างทีเกิดอยูใ่ นข้างเดียว จึงตังชือว่า 比目(ตาสองข้างอยูข่ า้ งเดียวกัน)鱼 และปลาชนิดนีมัก
ว่ายเป็ นคู่ๆคนจีนจึงนิยมนําปลาชนิดนีมาเทียบกับคู่รักด้วย
แมงดาจาน---南方鲎
แมงดาจานตังตามรู ปลักษณ์ทีเหมือนจานตามความเข้าใจของคนไทย แต่คนจีนตังตามแหล่งทีอาศัย
ของสัตว์ทะเลชนิดนีคืออยูท่ างใต้(南方) ของประเทศ
2.2.4 ชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยกล่าวถึงสี ลาย หรื อ รู ปลักษณ์ ภาษาจีนก็ตงชื
ั อบ่งบอกลักษณะ
เดียวกัน แต่ใช้คาํ ทีต่างกันในการตังชือ เช่น
หอยแมลงภู่---翡翠贻贝
หอยทะเลชนิดนีเป็ นสีเขียนหยกค่อยๆ เปลียนเป็ นสีดาํ คนไทยมองว่า หอยชนิดนีมีสีคล้ายแมลงภู่
แต่คนจีนมองเฉพาะส่วนสีเขียวหยก จึงตังชือว่า 翡翠(สีเขียวหยก)贻贝
เต่ากระ---玳瑁

11

เต่ากระตังชือตามสีของหลังเต่าทีมีลกั ษณะเป็ นสีกระซึงเป็ นสีทีสีนาํ ตาลกับสีดาํ ปนกัน แต่ใน
ภาษาจีนตังชือเต่าชนิดนีว่า 玳瑁 ซึงคนทัวไปมักจะคิดว่าเป็ นอัญมณี ชนิดหนึง เพราะว่าคนจีนมักจะนําหลัง
เต่ากระไปทําอัญมณีต่างๆ จึงทําให้ชือเต่ากลายเป็ นสัญลักษณ์ของสีและชืออัญมณี ดว้ ย
กุง้ กุลาดํา---斑节虾
กุง้ ชนิดนีเป็ นสีเหลืองอมดํา ซึงทังสองชาติมองเห็นลักษณะนีเหมือนกัน แต่คนไทยโดยเฉพาะคน
อีสานมองว่าสีดาํ เหมือนชนเผ่ากุลาทีย้ายมาอยูป่ ระเทศไทย ซึงมักเป็ นคนผิวเหลืองอมดําคนไทยจึงตังชือกุง้
ชนิดนีว่า กุง้ กุลาดํา แต่คนจีนมองส่วนทีเป็ นสีดาํ นันเป็ นจุดด่างซึงก็คือ 斑 ในภาษาจีน และลักษณะหางของ
กุง้ เป็ นท่อนเล็กๆ(节)จึงเรี ยกว่า 斑节虾
ปลาฉลามครุ ย---皱腮鲨
ปลาฉลามครุ ยตังชือโดยกล่าวถึงลักษณะของครี บทังสองข้าง ซึงครี มสองข้างนูนขึนเป็ นชันๆ และ
ได้สดั ส่วนกับหางด้วย จึงเรี ยกเปรี ยบเหมือนครุ ยทีมีคอเสือคล้ายๆ กัน แต่คนจีนเรี ยกครี บทีนูนขึนเป็ นชันๆ
นันว่า รอยย่น ซึงก็คือ 皱 และคําว่า 腮 หมายถึงครี บของปลาฉลาม(鲨) จึงเรี ยกว่า 皱腮鲨
หวีวนุ ้ ---栉水母
หวีวนุ ้ เป็ นแมงกะพรุ นเป็ นมีลกั ษณะเหมือนหวีและรู ปร่ างใสเหมือนวุน้ คนไทยจึงตังชือโดยการ
เปรี ยบเหมือนว่า หวีวนุ ้ คนจีนก็ตงชื
ั อตามรู ปลักษณ์ทีเหมือนหวีว่า 栉 เช่นกัน แต่ไม่ได้เปรี ยบความใส
เหมือนวุน้ จึงเป็ นชือว่า 栉水母(แมงกะพรุ น)
2.2.5 ชือสัตว์ทะเลยืมภาษาต่างประเทศมาใช้ แต่ภาษาจีนไม่ได้ยมื ภาษาต่างประเทศมาใช้ เช่น
ปลาไหลกัลเปอร์ ---囊咽鱼
ปลาไหลกัลเปอร์ยมื คําว่าGulperของภาษาอังกฤษมาใช้ แล้วเพิ มคําศัพท์บอกชนิด ปลาเข้าไปรวม
เป็ นชือว่า ปลาไหลกัลเปอร์ แต่ภาษาจีนตังชือว่า 囊咽鱼 โดยคําว่า 囊咽 บ่งบอกลักษณะเด่นของปลาชนิด
นีว่า ปลาอ้าปากได้ใหญ่เหมือนถุงและกลืนอาหารทีใหญ่กว่าตัวปลาได้ดว้ ย
ปลาไหลมอร์เรย์---海鳝
ปลาไหลมอร์เรย์ยมื คําว่าMorayของภาษาอังกฤษมาใช้แล้วเพิ มคําศัพท์บอกชนิด ปลาไหลเข้าไป
รวมเป็ นชือว่า ปลาไหลมอร์เรย์แต่คนจีนตังชือว่า 海鳝 ซึงหมายถึงปลาไหลทีอาศัยในทะเล
วาฬสเปิ ร์ม---抹香鲸
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วาฬสเปิ ร์มยืมคําว่าSperm ของภาษาอังกฤษมาใช้แล้วเพิ มคําศัพท์บอกชนิดวาฬเข้าไปรวมเป็ นชือว่า
วาฬสเปิ ร์มแต่คนจีนตังชือวาฬชนิดนีว่า 抹香鲸 โดยคําว่า 抹香 หมายถึงทาแล้วหอม เพราะว่ากากลําไส้
แห้งของวาฬชนิดนีคนจีนนํามาทําเป็ นผงหอมและยังเป็ นยาจีนอย่างหนึงด้วย แสดงให้เห็นว่า คนจีนรู้จกั
วาฬสเปิ ร์มตังแต่อดีต
ปลาทูน่า---金枪鱼
ปลาทูน่ายืมคําว่า Tunaของภาษาอังกฤษมาใช้แล้วเพิ มคําศัพท์บอกชนิดปลาเข้าไปรวมเป็ นชือว่า
ปลาทูน่าแต่คนจีนตังชือปลาชนิดนีตามลักษณะส่วนปากของปลาเหมือนหัวปื น(枪)และท้องของปลาทูน่า
สะท้อนแสงได้ จึงทําให้เกิดความรู้สึกว่าปลาชนิดนีเป็ นสีทองหรื อสีบรอนซ์ ซึงภาษาจีนจะเรี ยกสีแบบนีว่า (
金)คนจีนจึงเรี ยกปลาชนิ ดนี ว่า 金枪鱼
ปลาแฮร์ริ ง---鲱鱼
ปลาแฮร์ริ งยืมคําว่าHerring ของภาษาอังกฤษมาใช้แล้วเพิ มคําศัพท์บอกชนิดปลาเข้าไปรวมเป็ นชือ
ว่า ปลาแฮร์ริ งโดยภาษาจีนตังชือเฉพาะว่า 鲱鱼 ให้ปลาชนิดนี
ปลาสเตอร์เจียน---鲟鱼
ปลาสเตอร์เจียนยืมคําว่าSturgeonของภาษาอังกฤษมาใช้แล้วเพิ มคําศัพท์บอกชนิดปลาเข้าไปรวม
เป็ นชือว่า ปลาสเตอร์เจียนโดยภาษาจีนตังชือเฉพาะว่า 鲟鱼 ให้ปลาชนิดนี
วอลรัส---海象
วอลรัสทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Walrusแต่ภาษาจีนตังชือว่า 海象 ซึงหมายถึงช้าง(象)ทะเล(海)
โลมา---海豚
คําว่า “โลมา”ในภาษาไทยมีรากฐานมาจากคําว่า “ลูมบาลูมบา(Lumba-lumba)” ในภาษามลายู แต่
ในภาษาจีน คําว่า 豚 แปลว่า หมูและคําว่า 海 ซึงหมายถึงทะเลนันเป็ นทีอยูอ่ าศัยของสัตว์ชนิดนี
ปูเสฉวน---寄居蟹
ชือของปูชนิดนีในภาษาไทยเกิดจากเรื องเล่าว่า เจิ งเหอนําขบวนเรื อจากแถบอินเดียมาเทียบท่าที
ประเทศไทย แล้วมีปูเสฉวนจํานวนมากเกาะตัวเรื อมา เพราะคนไทยยังไม่เคยเห็นปูชนิดนีจึงตังชือปูชนิดนี
ตามชือเรื ออันสวนงามทีมีชือว่า 蛇船(เสอฉวาน หมายถึงเรื องู) แต่พอคนไทยเรี ยกไปนานๆ เสียงก็
กลมกลืนเปลียนเป็ น เสฉวน ซึงเป็ นลักษณะภาษาไทยมากกว่า ปูชนิดนีจึงเรี ยกว่า ปูเสฉวน แต่คนจีนตังชือ
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ตามนิสยั ของปูชนิดนีทีชอบฝากตัวในเปลือกหอย การฝากตัวอยูท่ ีใดคนจีนเรี ยกว่า 寄居 จึงเรี ยกปูชนิดนีว่า
寄居蟹

2.2.6สัตว์ทะเลทีมีลกั ษณะเฉพาะตัว และคนไทยกับคนจีนมองเห็นลักษณะเด่นทีเหมือนกัน แต่ตงั
ชือในแง่มุมทีแตกต่างกัน เช่น
ปลานกกระจอก---飞鱼
คนไทยมองว่าปลานกกระจอกเป็ นปลาทีเหมือนนกกระจอกสามารถบินได้แต่ไม่สูง แต่คนจีน
เรี ยกว่า ปลาบิน (飞鱼) เพือบอกลักษณะเด่นของปลาชนิดนีคือสามารถบินได้
ปลาตีน---跳跳(กระโดด)鱼
คนไทยมองเห็นว่าเป็ นปลาทีมีตีนจึงเรี ยกว่า ปลาตีน แต่คนจีนมองว่า เป็ นปลาทีกระโดดได้จึง
เรี ยกว่า 跳跳鱼
ปลาแสงอาทิตย์---翻车鱼
คนไทยเห็นว่าปลาชนิดนีชอบอาบแดด จึงเรี ยกว่า ปลาแสงอาทิตย์ แต่คนจีนเห็นท่าอาบแดดของ
ปลาชนิดนีเหมือนถูกรถควําแล้วหงายท้องอยูท่ บั จึงตังชือว่า 翻(ควํา)车(รถ)鱼
2.2.7ชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยแตกต่างกับภาษาจีนในประเด็นอืนๆ
ปลาหมอ---攀鲈
ปลาหมอคนไทยมองว่าเป็ นปลาทีมีประโยชน์มากเสมือนหมอทีรักษาโรคได้จึงเรี ยกว่าปลาหมอ แต่
คนจีนเห็นว่า เป็ นปลาทีปี นต้นไม้ได้จึงเรี ยกว่า 攀(ปี น)鲈
หอยเบีย(จัก)จัน---贝齿
หอยเบีย(จัก)จันตังชือตามคุณค่าทางวัตถุทีใช้แทนเงินตราได้ในสมันก่อนมาตังชือ แต่ภาษาจีนตัง
ชือตามลักษณะของหอยชนิดนีทีมีขอบเหมือนฟันอยูต่ รงกลางเปลือกหอย เพราะว่า 齿 แปลว่า ฟัน
ปูมา้ ---梭子蟹
ปูมา้ ตังชือตามลักษณะนิสยั ของปูชนิดนีทีวิ งเร็ วเหมือนม้า จึงตังชือว่าปูมา้ แต่ภาษาจีนตังตาม
รู ปลักษณ์ของเปลือกปูทีเหมือนรู ปสีเหลียมขนมเปี ยกปูน ซึงในสมัยโบราณเครื องมือทีใช้สาํ หรับทอผ้า(梭
子)จะเป็ นลักษณะนี คนจีนจึงเรี ยกว่า 梭子蟹
ปลาวัว---鳞鲀
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ปลาวัวตังชือตามลักษณะนิสยั ของปลาชนิดนีทีมีหน้าตาและความโหดร้ายเหมือนวัว ส่วนภาษาจีน
ตังเป็ นชือปลาชนิดนีเฉพาะว่า 鳞鲀
จากการเปรี ยบเทียบชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยและภาษาจีนพบว่า การตังชือสัตว์ทะเลได้แสดงให้
เห็นว่าภาษาซึงในงานวิจยั นีก็คือชือสัตว์ทะเลสามารถสะท้อนวัฒนธรรมได้ วัฒนธรรมเป็ นสิ งทีมองไม่เห็น
จับต้องไม่ได้ แต่ความคิดความเชือ วิถีชีวิต และมโนทัศน์ทีแฝงไว้ในภาษาจะสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที
เป็ นนามธรรมได้ เนืองจากประเทศไทยกับประเทศจีนเป็ นประเทศเกษตรกรรมเหมือนกัน อยูใ่ นทวีปเอเซีย
เหมือนกัน แต่วิถีชีวติ ของทังสองประเทศทีสะท้อนออกมาแตกต่างกัน ชือสัตว์ทะเลในภาษาไทยพบหลาย
ชือทีเกียวกับวิถีชีวิตจากการศึกษาชือสัตว์ทะเลพบหลายประเด็นทีสะท้อนวัฒนธรรมทีเหมือนและแตกต่าง
กันดังนี
3.1การตังชือสัตว์ทะเลตามเครื องมือเครื องใช้ในชีวิตประจําวัน การตังชือแบบนีสะท้อนวิถีการ
ดําเนินชีวติ ของผูค้ นในแต่ละประเทศ การตังชือแบบนีพบได้ทงในภาษาไทยและภาษาจี
ั
น เช่น หอยเต้าปูน
แสดงวิถีชีวิตในการกินหมากของคนไทยทีมักจะเคียวหมากเป็ นกิจวัตรประจําวัน 梭子蟹 คือ ปูทีหลังมี
รู ปร่ างกลมๆรี ๆเหมือนกระสวยทีใช้ทอผ้าของคนจีนวัฒนธรรมการทอผ้าอยูค่ ่กู บั ชาวจีนมานานตังแต่
เทศกาล 七夕 ซึงแปลเป็ นภาษาไทยได้ว่า วันแห่งความรัก ตํานานนีปรากฏในสมัยราชวงศ์ฮนั กล่าวถึง
หนุ่มเลียงวัวกับสาวทอผ้า จากตํานานนีแสดงให้เห็นวัฒนธรรมการทอผ้าว่าอยูค่ ่ชู าวจีนมาเป็ นเวลานานมาก
แล้ว ปลาเข็ม---针鱼 นอกจากกระสวยทอผ้าแล้ว ยังนํา เข็ม มาตังเป็ นชือปลาด้วย
3.2 การตังชือสัตว์ทะเลตามชือสัตว์บนบกซึงมนุษย์รู้จกั มาก่อน การตังชือแบบนีพบได้ทงใน
ั
ภาษาไทยและภาษาจีน เช่น ม้านํา---海马 ปลาผีเสือ---蝴蝶鱼 สิงโตทะเล---狮海 เป็ นต้น
วิธีการตังชือนีแสดงให้เห็นว่า มนุษย์ได้รู้จกั สิ งหนึงอย่างดีแล้ว เมือพบสรรพสิงทีมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกันก็จะนําสิ งทีคุน้ เคยมาเป็ นส่วนประกอบของชือสิ งใหม่ ซึงวิธีนีทําให้ชือสิ งใหม่เกิดความเรี ยบ
ง่าย และแพร่ หลายได้ง่ายกว่าการตังชือเฉพาะขึนมาใหม่ และเป็ นชือทีสามารถให้ขอ้ มูลเบืองต้นของสรรพ
สิ งใหม่แก่มนุษย์ วิธีการตังชือนีใช้ในภาษาไทยกับภาษาจีนจํานวนมาก
3.3การตังชือสัตว์ทะเลตามอาหารการกิน การตังชือแบบนีปรากฏเฉพาะในชือภาษาไทย เนืองจาก
คนไทยให้ความสําคัญกับการกินมาตังแต่ไหนแต่ไรแล้ว เมือจะคิดคําศัพท์ขึนใหม่จึงมักจะนําชืออาหารการ
กินซึงเป็ นสิ งทีคุน้ เคยอยูก่ ่อนแล้วผูกขึนเป็ นชือใหม่ เช่น เต่ามะเฟื อง เมือคนไทยเห็นเต่าชนิดนีครังแรก ก็
คิดถึงผลไม้ชนิดหนึงทีคุน้ เคยดี นันคือ มะเฟื อง ทีมีลกั ษณะรู ปร่ างหยักคล้ายๆ กับกระดองเต่าประเภทนี
หมึกกล้วย ก็เช่นเดียวกัน คือ หมึกชนิดนีมีรูปร่ างรี ๆ ยาวๆ คล้ายผลไม้ทีคนไทยรับประทานมาแต่เด็ก คือ
กล้วย จึงเรี ยกหมึกชนิดนีว่า หมึกกล้วย
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3.4การตังชือสัตว์ทะเลตามทิศทางของเขตแดนต่างๆ การตังชือแบบนีปรากฏเฉพาะในชือภาษาจีน
เนืองจากคนจีนให้ความสําคัญกับการบอกทิศทาง ดังทีจะเห็นได้จากการถามทางต่างๆ คนจีนจะไม่บอกว่า
ไปซ้ายหรื อขวาเช่นชาติอืน หากแต่จะใช้ทิศมาบอกทาง อาทิ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
เป็ นต้น เมือพบสัตว์นาํ ประเภทใหม่ ก็มกั จะสังเกตว่าพบในทิศทางใด ก็ตงชื
ั อตามนัน จะได้ทราบแหล่งทีมา
ได้ เช่น 南方鲎 คือ แมงดาจาน คนจีนตังชือแมงดาชนิดนีตามแหล่งทีอยูอ่ าศัยของสัตว์ทะเลชนิดนี คือ
อยูท่ างทิศใต้ (南方) ของประเทศ 北寄贝 คือ หอยปี กนก แต่หอยชนิดนีมักพบในประเทศญีปุ่ น ซึงทาง
ทิศเหนือของประเทศจีน คนจีนจึงเรี ยกมันว่า หอยทีอาศัยอยูท่ ิศเหนือ
3.5 การตังชือสัตว์ทะเลตามการรับรู้ภาษาต่างประเทศ ประเทศไทยนิยมทับศัพท์คาํ ภาษาอังกฤษมา
ใช้ในการตังชือ เช่น ปลาไหลมอร์เรย์ ปลาไหลกัลเปอร์ ปลาสเตอร์เจียน เป็ นต้น แต่ประเทศจีนถูก
รัฐบาลจํากัดการทับศัพท์คาํ ภาษาอังกฤษ จึงมักจะตังชือเฉพาะแทน เช่น 海鳝(ปลาไหลมอร์เรย์) 囊咽鱼(
ปลาไหลกัลเปอร์) 鲟鱼(ปลาสเตอร์เจียน) เป็ นต้น
เหตุทีประเทศไทยกับประเทศจีนต่างก็เป็ นประเทศเกษตรกรรมเช่นเดียวกัน วิถีชีวติ ของทังสอง
ประเทศจึงค่อนข้างใกล้เคียงกัน ปรากฏการณ์นีจะสะท้อนออกมาในการตังชือสัตว์ทะเลต่างๆ ทีสะท้อน
วัฒนธรรมทีเหมือนและแตกต่าง จากการศึกษาชือสัตว์ทะเลแสดงให้เห็นว่า ภาษาสะท้อนวัฒนธรรม ใน
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาด้วย
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